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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391853-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Roboty budowlane
2020/S 162-391853

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 126-307430)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon
Adres pocztowy: ul. Lubelska 23
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-003
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Marek
E-mail: zamowienia@cogiteon.pl 
Tel.:  +48 123957063
Faks:  +48 123957060
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.malopolska.pl/mcn/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/cogiteon

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wybór generalnego wykonawcy zadania pn. „Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon ...”
Numer referencyjny: MCN.2.261.21.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wybór generalnego wykonawcy zadania pn. Budowa budynku Małopolskiego 
Centrum Nauki Cogiteon o funkcji wystawienniczej, laboratoryjno-warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, 
gastronomicznej z wbudowanym garażem podziemnym oraz z wewnętrznymi instalacjami wraz z uzbrojeniem 
terenu, w tym: przyłącze ciepłociągu, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze 
kanalizacji deszczowej oraz instalacje zewnętrzne wraz z infrastrukturą komunikacyjną w tym ciągów pieszo-
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rowerowych, dróg wewnętrznych, drogi pożarowej, placu manewrowego, budową miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych i autokarów, wjazdem do parkingu podziemnego, schodów terenowych, 
ukształtowaniem terenu, małą architekturą, placem zabaw oraz budową wyrzutni terenowych, muru oporowego 
i likwidacją tablicy reklamowej oraz ogrodzenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w 
dokumentacji postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/08/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 126-307430

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Okres w miesiącach: 23
Powinno być:
Okres w miesiącach: 25
Numer sekcji: III.2.2
Zamiast:
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ust. Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wyk. lub podwyk., na podst. 
umowy o pracę wszystkich osób, które będą wykonywać rodzaje robót, związane z realizacją zamówienia 
objętego niniejszą umową, jeżeli ich wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów 
ustawy Kodeks pracy w szczególności:
1) rob. ogólnobudowlane w tym czynności będące rob. brukarskimi, dekarskimi, malarskimi, tynkarskimi, 
stolarskimi itp.;
2) rob. elektryczne/teletechniczne, w tym czynności będące rob. monterskimi instalacji nisko i wysoko 
prądowych, tj. bruzdowanie, układanie tras kablowych instalacji elektrycznej, montaż rozdzielnic elektrycznych, 
montaż osprzętu elektrycznego w tym opraw oświetleniowych, łączników oraz gniazd elektrycznych itp.;
3) rob. instalacyjne w tym czynności będące rob. monterskimi instalacji wod-kan, c.o., wentylacji i klimatyzacji, tj. 
bruzdowanie, orurowanie, układanie kanałów, montaż urządzeń itp.
Pozostałe określono we wzorze umowy.
Powinno być:
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ust. Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wyk. lub podwyk., na podst. 
umowy o pracę wszystkich osób, które będą wykonywać rodzaje robót, związane z realizacją zamówienia 
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objętego niniejszą umową, jeżeli ich wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów 
ustawy Kodeks pracy w szczególności:
1) rob. ogólnobudowlane w tym czynności będące rob. brukarskimi, dekarskimi, malarskimi, tynkarskimi, 
stolarskimi, itp.;
2) rob. elektryczne/teletechniczne, w tym czynności będące rob. monterskimi instalacji nisko i wysoko 
prądowych, tj. bruzdowanie, układanie tras kablowych instalacji elektrycznej, montaż rozdzielnic elektrycznych, 
montaż osprzętu elektrycznego w tym opraw oświetleniowych, łączników oraz gniazd elektrycznych, itp.;
3) rob. instalacyjne w tym czynności będące rob. monterskimi instalacji wod-kan, c.o., wentylacji i klimatyzacji, tj. 
bruzdowanie, orurowanie, układanie kanałów, montaż urządzeń, itp.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy dotyczących spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawców wymogu zatrudniania na podstawie 
umowy o pracę.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.
Za niezłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawców wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną, o której mowa we wzorze umowy.
Pozostałe wymagania dot. zatrudnienia osób w oparciu o umowę o pracę określono we wzorze umowy.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
I.
Zamawiający informuje, że wymaga 60 miesięcy gwarancji na cały przedmiot umowy, z zastrzeżeniem 
następujących szczegółowych warunków gwarancyjnych:
a) 120 miesięcy (10 lat) na konstrukcje;
b) 300 miesięcy (25 lat) na certyfikowany system okablowania strukturalnego;
c) ....... miesięcy na izolację dachów (w tym zielonych) oraz izolację fundamentów;
d) ....... miesięcy na nasadzenia;
e) ....... miesięcy na urządzenia (z wyłączeniem urządzeń do zabawy na placu zabaw oraz na dachu zielonym, 
na które obowiązuje gwarancja 60 miesięcy).
c, d, e – zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Zamawiający informuje, że jeśli gwarancja na poszczególne elementy określone w dokumentacji projektowej 
udzielona Wykonawcy przez producentów lub poddostawców tych elementów jest dłuższa, niż gwarancja 
udzielona Zamawiającemu, Zamawiającemu przysługuje prawo do skorzystania z uprawnień gwarancyjnych 
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udzielonych przez producentów lub poddostawców poszczególnych elementów przez cały okres ich 
obowiązywania.
II.
Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto we wzorze umowy, będącej załącznikiem do 
dokumentacji przetargowej § 9.
III.
Elementy przedmiotu umowy zostaną rozliczone powykonawczo w transzach na podstawie podpisanych przez 
strony protokołów odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego.
Rozliczenie za elementy przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury 
VAT końcowej, w wysokościach określonych w protokołach.
Szczegółowe warunki płatności określono we wzorze umowy, będącej załącznikiem do dokumentacji 
przetargowej.
IV.
Strony ustalają że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 25 miesięcy od dnia podpisania 
umowy, z zastrzeżeniem, iż:
1) przekazanie terenu budowy nastąpi do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;
2) Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania terenu budowy w terminie późniejszym niż określono w 
pkt 1, lecz nie dłuższym niż o 60 dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w pkt 1. W takim 
przypadku termin realizacji przedmiotu umowy zostanie wydłużony, w formie pisemnego aneksu, o liczbę dni 
przesunięcia powyżej 40 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.
3) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie przekazania terenu budowy nie później niż 3 dni robocze 
przed tym terminem.
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